MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Ciências Naturais e Humanas

Sinopse da reunião nº 02/2020/CCNH/Licenciatura em Química/Coordenação
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 2ª
reunião ordinária de 2020 da Coordenação do curso de
Licenciatura em Química, realizada remotamente no dia 16 de
junho, às 15h00, na sala virtual do Google Meet, cedido pela
Universidade Federal do ABC.
1. Allan informou sobre todas as questões de interesse da Coordenação abordadas nas
reuniões com a Direção do CCNH, especialmente a questão do Quadrimestre Suplementar;
informou sobrea reunião realizada virtualmente ontem com os alunos e suas dúvidas e demandas;
lembrou que a aprovação do Quadrimestre Suplementar é da alçada do ConsEPE.
2. Marco Antônio falou sobre o GT de estágio, sobre o parecer CNE, discutiu as questões
práticas relacionadas aos estágios e optou por finalizar os que já haviam sido iniciados, mas não
os ofertar no Quadrimestre Suplementar; discutiu ainda sobre a definição de uma aula e o problema
da transposição direta do ensino presencial para o ensino a distância; acha importante um
documento que mostre a posição do curso.
3. Fernando falou das atividades docentes para além das atividades de ensino durante o
período da pandemia.
4. Cláudia falou da dificuldade da adequação das disciplinas de LIBRAS no formato
ECE/QS e também da representatividade do número de alunos respondentes das pesquisas feitas
considerando o número total de alunos.
5. Maisa apontou sua posição em favor do ensino presencial, mas expressou que não é
impossível trabalhar no modo remoto. Perguntou sobre a oferta de disciplinas por outros docentes,
caso os docentes originais não as aceitem ministrar.
6. Solange falou de sua experiência junto à disciplina de TQ nos ECE e dos problemas
relacionados à aprendizagem dos alunos e também se mostrou a favor de um documento do curso.
7. Allan e Sérgio expressaram suas posições favoráveis à adequação das disciplinas que
irão ministrar no QS e que poderão encaminhar o documento proposto pelos docentes, no entanto,
no documento constará a assinatura apenas dos docentes que concordarem com o mesmo.
8. Allan disponibilizou no Google Drive o arquivo para que os professores redigissem em
conjunto a referida carta até o dia 18/06 à noite e que os interessados assinassem a mesma.
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